
Modulul Loturi şi Numere
Seriale oferă un manage-
ment particularizat în con-

cordanţă cu activitatea companiei.

Modulul descarcă articolele din inven-
tar şi actualizează automat informaţii-
le despre loturi.

Mago.Net permite gestionarea loturi-
lor prin setarea parametrilor necesari.
Mago.Net permite folosirea numero-
tării date de furnizorul lotului sau
poate genera propria numerotare. Se
pot seta parametri pentru vânzarea
loturilor în funcţie de domeniul de
activitate al companiei. De exemplu,
Mago.Net poate fi setat să aleagă
materiale din acelaşi lot sau din loturi
multiple la nivelul fiecărui document.

Loturi articole
În fereastra Loturi Articole, se poate
regăsi un articol din inventar dacă
articolul respectiv a fost deja introdus
în sistem. Pentru a gestiona articolele
pe loturi, trebuie doar setată opţiunea
de gestiune a loturilor.
Gestiunea loturilor poate fi setată
automat.

Parametri Master Clienţi
Mago.Net permite precizarea tipului
de selecţie a lotului pentru fiecare
client în parte.

Loturi în documente
Mago.Net – Loturi şi Numere Seriale
permite:
l gestionarea loturilor în documente-

le de achiziţie;
l gestionarea loturilor în documente-

le de vânzare;
l gestionarea loturilor în tranzacţiile

de inventar;
l verificarea datelor loturilor;

Nota de Intrare Recepţie
Pentru articolele gestionate pe loturi,
Mago.Net permite intrarea normală în
inventar, precum şi actualizarea date-
lor referitoare la loturi.

La înregistrarea NIR-ului, ca şi în alte
documente din modulul Achiziţii, în
liniile unde este prezent un articol
gestionat prin loturi, se va activa câm-
pul Lot. Este suficient să regăsim
codul lotului care trebuie tranzacţio-
nat pentru a realiza înregistrarea
datelor în inventar şi actualizarea
datelor lotului.

Dacă introducem un nou lot,
Mago.Net va deschide fereastra de
introducere rapidă, în care sunt pre-
zente datele necesare. Dacă am setat
o numerotare automată, programul va
afişa codul, altfel trebuie să-l introdu-
cem manual. Pe baza codului va fi
propusă o descriere simplă a codului,
descriere care se poate modifica, dacă
este necesar. 

Note de Livrare
Atunci când articolele sunt livrate,
Mago.Net descarcă articolele din
inventar şi actualizează datele referi-
toare la loturi. 
În Nota de Livrare, ca şi în alte docu-
mente din modulul Vânzări, la intro-
ducerea unui articol gestionat prin
loturi se va activa coloana Lot. 

Tranzacţii de inventar
Tranzacţiile de inventar, dacă artico-
lele sunt gestionate pe loturi, sunt
asemănătoare cu cele din documente-
le de achiziţii şi vânzări.
Fişa Tranzacţiei de Inventar cuprinde
coloana Loturi unde poate fi introdus
codul corespunzător achiziţiilor, per-
miţând selectarea unuia deja înregis-
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trat sau introducerea altuia nou.
Asemănător Notelor de Livrare, în
tranzacţiile de inventar unde este
folosită o cauză de descărcare,
Mago.Net va propune lotul corespun-
zător setărilor efectuate şi va permite
editarea manuală a lotului.

Date loturi
În fereastra Loturi putem găsi sufi-
ciente informaţii despre loturile arti-
colelor: coduri, cantităţi, valori, vala-
bilitate, pre-expirare, inventar, dispo-
nibilitate, cantitate, depozite, contori
automaţi ş.a.m.d.
În Fişa Loturi, Mago.Net va afişa toate
loturile tranzacţionate; se vor folosi
coloane separate pentru vizualizarea
loturilor dezactivate şi epuizate.
Vor fi afişate data de început şi sfârşit
valabilitate, date de pre-expirare,
precum şi inventarul, disponibilitatea
şi valoarea.

Modificare documente
Pot fi făcute anumite greşeli la intro-
ducerea datelor în documentele de

vânzare, achiziţie sau în tranzacţiile
de inventar.
Mago.Net permite accesarea docu-
mentului în modul de editare pentru a
corecta erorile: când este salvat docu-
mentul, toate modificările vor fi înre-
gistrate , iar datele vor fi actualizate în
funcţie de corecţiile făcute.

După corectarea unei cauze de inven-
tar codificate greşit, trebuie doar rula-
tă procedura Reconstituire Loturi
Inventar care se găseşte în Parametri
şi Servicii – Servici / Inventar /
Reconstituiri.
Această procedura şterge şi reconsti-
tuie datele lotului în funcţie de tran-
zacţiile de inventar şi setările curente
ale Cauzei de Inventar folosite.

Gestiune Numere Seriale
De fiecare dată când tranzacţionăm un
articol gestionat prin numere seriale
în documentele de vânzare, achiziţie
sau în tranzacţiile de inventar,
Mago.Net permite indicarea (sau
introducerea în mod automat) a unui

număr serial intern şi/sau extern.

Tranzacţii de Inventar
Numerele seriale pot fi generate direct
în Tranzacţiile de Inventar unde vor fi
activate câmpurile Număr Serial Intern
şi Număr Serial Extern.

Căutare după număr serial
Se poate folosi numărul serial pentru a
căuta un articol în orice document de
vânzare, de achiziţie sau în tranzacţii-
le de inventar.
După ce s-a introdus în câmpul Articol
numărul serial intern sau extern pe
care dorim să-l căutăm, prin click
dreapta pe acelaşi câmp putem vizua-
liza în fereastra care  se deschide
rezultatele căutării.
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